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Veľtržná poradenská a reklamná
kancelária, oficiálne zastúpenie
veľtržnej spoločnosti Messe
München GmbH pre Českú
a Slovenskú republiku

P O Z VÁ N K A P R E V Y S TAV O VAT E Ľ O V
DO SPOLOČNÉ ČESKO-SLOVENSKÉ EXPOZÍCIE

Vážený pán riaditeľ,

Brno, september 2019

dovoľte, aby sme Vám ponúkli prezentáciu vašej firmy na významnom odbornom veľtrhu

9. medzinárodný veľtrh pre logistiku,
telematiku a dopravu
Shanghai New International Expo Centre

16. - 18. júna 2020
www.transportlogistic-china.com
Dôležité informácie o veľtrhu:
Posledného ročníka veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 667 vystavovateľov zo 47 krajín na ploche
väčší ako 47 000 m2 a navštívilo ho rekordných 26 500 odborných návštevníkov.
Súčasťou veľtrhu sú tieto doprovodné akcie: China Int. Logistics Week, Fresh Supply Chain Asia, Air
Cargo Asia, Truck and Trailer China, Smart Logistics 4.0
Veľtrh je organizovaný veľtržnou správou Messe München, usporiadateľom veľtrhu
transport+logistic Mníchov, je podporovaný zo strany čínskych odborných asociácií a koná
sa na modernom výstavisku v Shanghai - Pudong.

Oficiálne cenové podmienky a formy účasti:
A/ Účasť v rámci spoločnej česko-slovenskej expozície: Predpokladám účasť 6-8 vystavovateľov, ktorý budú mať vlastné samostatné kóje 3 x 3m a spoločné zázemie.

Cena za účasť v spoločnej expozícii: EUR 3 300,-/ vystavovateľ

V tejto cene je obsiahnuté: prenájom výstavnej plochy 9 m2, obvodové steny s firemným nápisom,
informačné pult s barovou stoličkou, koberec, osvetlenie, stôl + 4 stoličky, uzamykateľná skrinka,
pripojenie elektriny, spoločné zázemie s chladničkou a regálom, zápis do katalógu.

B/ Individuálne účasť s vlastnou expozíciou:
Oficiálne nájomné výstavnej plochy je 259 EUR / m2 (min. Plocha samostatnej expozície je 12 m2).
Veľtržné správa ponúka výstavbu expozície od 70 EUR / m2, táto cena zahŕňa: koberec, biele obvodové steny zo systému Octanorm, golier expozície s firemným nápisom, uzamykateľnú kabínku, stôl, 3
stoličky, informačné pult, prívod elektriny a osvetlenie.
Záujemcovia o účasť prosím kontaktujte zastúpenie usporiadateľa pre Slovensko:
vondruska@expocs.cz / 00420 602 711 012

Uzávierka prihlášok: 30. októbra 2019
Využite tohto perspektívneho veľtrhu pre svoj obchodný úspech.
S priateľským pozdravom
Ing. J. Vondruška
oficiálny zástupca Messe München pre ČR a SR

